ב"ה ח' תמוז ,תשע"ב
א

לכולם,
שלוםשלום
לכולם,

"תיקון עולם"
ערב שבת קרח השיקה "מדרשת תורה ועבודה" עלון אינטרנטי חדש ,המיועד לנוער ,צעירים
ומדריכים .התגובה הראשונה שהגיעה לידינו היתה קצרה ,מדרבנת ומחממת את הלב:

התגובה הראשונה-
!!! WOW

" !!!!WOWאני מאחל לכם הצלחה רבה ושתמשיכו להוציא את העלון כל שבוע ".בעלון
שכותרתו "תיקון עולם" ,ישנם קטעים קצרים המאירים מפרשת השבוע לחיי היומיום ,ובצידם
מערכי פעולה למדריכי בנ"ע ותנועות נוער .יישר כוחם של אנשי המדרשה ,המחדשים
ומתחדשים כל הזמן! את העלון ניתן למצוא בפייסבוק ובאתר הקיבוץ הדתי!
ביקור ראשי איגוד התעשייה הקיבוצית
יונתן בשיא (מעלה גלבוע) ,בתפקידו כיו"ר איגוד התעשייה הקיבוצית ,עמד בראש משלחת של
ראשי האיגוד שביקרה בשניים ממפעלינו ב"עמק המעיינות" .הסיור נפתח ב"טיב" ,בדברי הסבר
של עקיבא פולק (טירת צבי) מנהל המפעל ,תוך גילוי התעניינות מיוחדת של האורחים במערכת
היחסים שבין הקיבוץ לשותף הגדול :תנובה .בירידה לרצפת הייצור הועלו שאלות של כוח-אדם,
בקרת איכות ,אנרגיה ועוד .המעבר מהמפעל בטירת צבי ל"פלציב" שבעין הנצי"ב המחיש את
פניה המגוונים של התעשייה .מאיר לנגר (עין הנצי"ב) ,מנכ"ל "פלציב" ,הציג נתונים מרשימים
של ארבעת אתרי הייצור ברחבי העולם :בארה"ב ,רומניה ,קנדה וישראל .הסיור באולמות
הייצור המחיש את אופיו של המוצר :בעל נפח גדול ,המצריך שטחי אחסון גדולים .האורחים לא
עזבו את העמק לפני שערכו סיור באתרי גבורה ומורשת ,בהדרכתו של יונתן.
פורום מזכירים תשע"ב הסתיים
פורום מזכירים התכנס בבית המלון שבקיבוץ לביא ,וחתם שנה נוספת של פעילות .לאחר סיור
בטיילת הוורדים ,בהדרכת זהבה מועלם מזכירת הקיבוץ ,שמע הפורום סקירה מקיפה ממספר
מזכירים כיצד התפתחו נושאים שעלו במהלך השנה .המזכירים סיכמו בחיוב ,לצד הערות
והארות בונות ,את הלמידה המשותפת לאורך כל השנה ,הקדישו דברי פרידה לאפרת פולק,
המסיימת ארבע שנים מבורכות כמזכירת קיבוץ טירת צבי ,ולדני הרץ ,המסיים בפעם השנייה
ארבע שנים כמזכיר בקבוצת יבנה .בהמשך נאמרו דברי פרידה וברכה רבים ומרגשים ליהושע
מוזט (שדה אליהו) ,אשר הוביל את הפורום בשנים האחרונות כרכז אגף חברה בתנועה .כל
המזכירים ציינו את החיוניות ,החשיבות והייחודיות של הפורום ,שממשיך להשתבח עם הזמן.
הפורום יוצא ל"פגרה" ,ויתחדש בעז"ה בחודש אלול בהנהגתו של אמיתי פורת (כפר עציון) ,רכז
אגף חברה הנכנס ,ותמי כץ-לס ,המנחה המקצועית של הפורום שנה שלישית ברציפות .תודה
ללביא ולמלון על האירוח הנהדר!
הפורום משתבח עם הזמן

ביקור ב 'טיב'
וב 'פלציב'

פירות שביעית

מיודענו ראובן קמפניינו ,בן קבוצת יבנה הגר בירושלים ,הוציא לאור ספר נוסף על התלמוד
הירושלמי ,והפעם על מסכת שביעית .כמו בספר הראשון בסדרה" ,לקט מפאה" ,גם ב"פירות
ֵצא בהוצאת הקיבוץ הדתי ,וזאת מתוך חיבור עמוק של
שביעית" הקפיד ראובן שהספר י ֵ
המחבר אל בית גידולו ,אל ערכי תורה ועבודה ,ואל תלמודה של ארץ ישראל .אליקים
רובינשטיין ,שופט בית המשפט העליון ,הקדים לספר מילים אחדות הנפתחות בלשון זו" :רחש
טוב לבו של ר' ראובן קמפניינו ,בר אוריין ובר אבהן ,לצלול בהתמדה לים התלמוד הירושלמי
תוך עיון מעמיק בו ,ולדלות מעושרו פנינים שיש בהן בנותן טעם" .עותק אחד מהספר העברנו
לספרייה התורנית של כל קיבוץ וקיבוץ ,ועותקים נוספים ניתן להשיג במשרדי הקבה"ד.

חיבור עמוק
אל בית גידולו

בני דרום הצטרף כ'עמית'

באספת החברים של בני דרום אושרה לשמחתנו הצעת מזכירות המושב השיתופי והנהלת
הקהילה להצטרף כ'עמית' לתנועת הקיבוץ הדתי .למעלה מארבע שנים מוגדר היישוב
כ'מועמד' להצטרפות לתנועה ,ועתה נתקבלה ההחלטה ברוב גדול .בהזדמנות קרובה נמצא את
הדרך לציין את הדבר באירוע חגיגי.
הוצאת ספר תורה לפעילות קיץ

ע"פ בקשת מחלקת הנוער והצעירים בתנועה ,פירסם הרב אורי סמט ,רב הקיבוץ מגדל עוז,
פסק הלכה מבואר ומואר בכל הקשור להוצאת ספר תורה לצורך קריאה בו במהלך טיולים,

בהזדמנות נציין
באירוע חגיגי

סמינרים ,קייטנות ,שבתונים וכד' .פסק ההלכה נכתב כסיכום לדיון שערכו רבני הקבה"ד
במטרה להגיע לנוהג אחיד שעל פיו נפעל בפעילות החינוכית המשותפת לבני קיבוצים שונים .
במסמך מוגדרים המקרים שבהם מותר – ואף ראוי – להוציא ספר תורה מבית הכנסת לשטח,
ומובאות בו דרישות הלכתיות ועצות פרקטיות לשמירה על כבודו של ספר התורה ועל שלומו
ושלמותו בתנאי הנסיעה והשהייה בשטח .ניתן לקבלו במשרדי הקבה"ד.

פסק הלכה ועצות
פרקטיות

מגרעין למכינה

על הדשא הנפלא בקיבוץ עלומים נערכה מסיבת סיום ל"גרעין יונתן" .לאחר "שבת גרעין"
פנימית ,הוזמנו ההורים הביולוגים והמאמצים לשמוע ולומר דברי תודה וברכה ,ולציין את
התגשמותו של החלום .בשבועיים האחרונים אישרו משרדי החינוך והביטחון את מעבר
התוכנית מ"גרעין" ל"מכינה" ,שתהא מבוססת על תוכנית ייחודית המשלבת תורה ,עבודה
וגמילות חסדים .יישר כוח גדול לרב דוד בן-זזון (עין צורים) ולאמיתי פורת (כפר עציון) ,שעמדו
בראש התוכנית ובנו יש מאין ,ולקיבוץ עלומים – מזכיריו וחבריו – שאורח חייהם
והסתכלותם הערכית יצרו את הבסיס לתוכנית.

ברכה מיוחדת לסגן ע .מקיבוץ ע .שסיים השבוע קורס טיס ,ועל חזהו כנפיים מוזהבות.
השמיים הם הגבול!
שבת שלום,
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

ראשי התכנית -הרב
בן זזון ואמיתי
פורת בנו יש מאין

